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1. Код на курса: MED 1044
2. Наименование на учебната дисциплина: “Психофизиология на двигателната дейност “
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Иванов
9.Цели на курса: Дисциплината “ Психофизиология на двигателната дейност” има за цел при
подготовката си кадрите за специалността българска народна хореография да добият
достатъчно знания за най-характерните анатомо-физиологични белези и промени в
отделните органи и системи на организма при покой и физическо обременяване. Успоредно
с това, макар и в ограничен мащаб, студентите се запознават с основните изисквания и
физиологични принципи при постройката на урока, с въпросите за умората, двигателните
навици и динамични стереотипи. Насочено е тяхното внимание и към някои прояви на
преумората, претренираността, проблемите за възстановяването на организма след
усилените физически упражнения и др.
10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да притежават основни знания от
обучението по анатомия  в средното училище
12. Съдържание на курса (анотация): Възрастова морфология и физиология. Растене и
развитие. Стадийност в развитието на човека. Развитие на моторната функция и физическата
дееспособност - двигателни качества Физиологични основи за изграждане на двигателните
навици. Области на човешкото тяло и конституционални типове. Дозировка на физическите
упражнения. Върхова форма и здраве. Допинги. Претренираност. Причини за възникване на
заболявания при занимаващи се системно с физически упражнения. Неврози. Хипертония и
физическа тренировка. Причини за травматизъм при физически тренировки.
Микротравматизъм. АРС - комплекс. Инсерционит на Ахилесовото сухожилие и петната
кост. Увреди на сухожилията и ставите на долния крайник. Първа помощ и поведение при
травма. Хигиенни изисквания към общия и специалния режим на занимаващите се с
хореография. Биоконстанти на човека в помощ на практиката
13. Библиография / основни заглавия /:

• Минков, П. Лекционен курс по анатомия и физиология.
• Минков, П. Лекционен курс по спортна медицина. ВМИ - Варна, 1979.
• Минков, П. А. Радев, Д. Шойлев, Сл. Савов. Спортна медицина. Учебник за медици

МФ, 1989.
14. Методи на обучение: Лекции, групови семинари и работни срещи.
15.Методи на оценяване: писмени и устни изпити– писмен изпит
16.Език на преподаване: български


